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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Број: ЈН 149/19-8 

Дана: 03.12.2019. 

 

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и 

Решења о образовању комисије број ЈН 149/19-3 од 15.11.2019.год., у поступку јавне набавке 

мале вредности: ''Авио сателитско снимање за потребе уређивање шума 2019. год. (за 

потребе ШГ „Сомбор“)'', покренутог Одлуком Заступника огранка ЈП „Војводинашуме“ 

ШГ''Сомбор'' Сомбор бр. ЈН 149/19-2 од 15.11.2019.год., Комисија за јавну набавку, сходно 

својим овлашћењима, благовремено доноси 

 

 

ОДЛУКУ  О  I  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 I У конкурсној документацији бр. ЈН 149/19-5 од 27.11.2019.год  у поступку јавне 

набавке мале вредности услуга – '' Авио сателитско снимање за потребе уређивање шума 2019. 

год. (за потребе ШГ „Сомбор“)'' број 33/19, објављена на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 27.11.2019.год. МЕЊА СЕ: 
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на страни 14.  6. Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона и сада гласи: 

 

 

6. Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У скалду са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу  као заступник понуђача, дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

________________________________________________________________________________ 

                                              (пун назив и седиште понуђача) 

 

Испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

    организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

    кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,  

    кривично дело преваре 

 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

    РепубликеСрбије или друге државе, ако има седиште на њеној територији.  

 

Ова Изјава односи се на јавну набавку покренуту Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности бр. ЈН 149/19-2 од 15.11.2019. године: '' АВИО/САТЕЛИТСКО СНИМАЊЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂИВАЊА ШУМА 2019. ГОД. (за потребе ШГ''Сомбор'')'' 
  

 

 

 

 

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно 

је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

 

 

Место и датум:                  Понуђач 

 

______________________    МП  __________________________ 
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на страни 15.  7. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75 Закона, у 

поступку јавне набавке мале вредности Закона,  и сада гласи: 

7. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75 Закона, у поступку јавне 

набавке мале вредности 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У скалду са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу  као заступник подизвођача, дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

________________________________________________________________________________ 

                                              (пун назив и седиште понуђача) 

 

Испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

    организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

    кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,  

    кривично дело преваре 

 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

    РепубликеСрбије или друге државе, ако има седиште на њеној територији.  

 

Ова Изјава односи се на јавну набавку покренуту Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности бр. ЈН 149/19-2 од 15.11.2019. године: '' АВИО/САТЕЛИТСКО СНИМАЊЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂИВАЊА ШУМА 2019. ГОД. (за потребе ШГ''Сомбор'')'' 
  

Место: _______________ 

МП 

__________________________ 

Датум: _______________ потпис одговорног лица 

Подизвођача 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање.  
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на страни 16.  8. Образац изјаве понуђача из заједничке понуде о испуњености услова из чл. 

75 Закона,  у поступку јавне набавке мале вредности,  и сада гласи: 

 

8. Образац изјаве понуђача из заједничке понуде о испуњености услова из чл. 75 Закона,  

у поступку јавне набавке мале вредности 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У скалду са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу  као заступник понуђача из заједничке понуде групе понуђача, дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

________________________________________________________________________________ 

                                              (пун назив и седиште понуђача) 

 

Испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

    организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

    кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,  

    кривично дело преваре 

 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

    РепубликеСрбије или друге државе, ако има седиште на њеној територији.  

 

Ова Изјава односи се на јавну набавку покренуту Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности бр. ЈН 149/19-2 од 15.11.2019. године: '' АВИО/САТЕЛИТСКО СНИМАЊЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂИВАЊА ШУМА 2019. ГОД. (за потребе ШГ''Сомбор'')'' 

 

Место: _______________ 

МП 

__________________________ 

Датум: _______________ потпис одговорног лица 

Понуђача из групе понуђача 

 

НАПОМЕНА: Саставни део заједничке понуде обавезно мора бити  споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи све податке из  става 4. чл. 81 Закона о јавним набавкама. Уколико понуду 

подноси група понуђача – Ова Изјава мора бити умножена, попуњена, потписана и оверена 

печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање.  
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II У осталом делу конкурсна документација бр. ЈН 149/19-5 од 27.11.2019. год. за јавну набавку 

добара – ''Авио сателитско снимање за потребе уређивање шума 2019. год. (за потребе ШГ 

„Сомбор“)'', која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности се не мења. 

 

III Понуђач је дужан да Понуду обавезно достави на измењеним обрасцима. 
 

IV Ове измене и допуне постају саставни део конкурсне документације – ''Авио сателитско 

снимање за потребе уређивање шума 2019.год.(за потребе ШГ „Сомбор“)'', те се, без одлагања, 

заједно са овом Одлуком објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 
 
V Обзиром да се измене врше у року краћем од 8 (осам) дана пре истека рока за подношење 

понуда, рок за подношење понуда се продужава до 11.12.2019.год. (до 10,00 часова). 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 11.12.2019. године у 10,30 часова у просторијама Огранка 

предузећа ШГ „Сомбор“ Сомбор, Апатински пут 11. 
 

 

 

              Председник комисије 
                                                  Предраг Станковић, дипл.инж.шум. 

                  ________________________ 

 


